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Protokoll nr 9 styrelsemöte 19 oktober 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats: Teams 

 

Närvarande 

Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Ida Skoog, Lotta 

Johansson. Catarina Tingsvik. Per Enlöf frånvarande. 

 

§ 145. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 146. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 147. Val av justerare 

Till justerare valdes Lotta Johansson 

 

§ 148. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 149. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 8 godkändes 

 

§ 150.  Ekonomi 

Halvårsrevision har genomförts. Ekonomin är i sin ordning. 

 

§ 151. Kongresser 

Återkoppling från deltagare vid årets kongress var överlag positivt. Det ekonomiska utfallet är  

inte klart. 

Fortsatt planering inför nästa års kongress. Programförslag ska vara inlämnade senast den 7 

december.  
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§ 152. Medlemsfrågor 

Power point presentationen av Rf Aniva bordläggs till nästa styrelsemöte. 

Fortsatta diskussioner fördes hur webinarierna ska utformas i framtiden.  

 

§ 153. Information från råden 

Återkoppling från rådsledarmötet vilket var uppskattat och ett bra sätt att uppdateras i rådens 

arbete. 

Beslut tas att etikrådet ska startas. Lotta Falk utses till rådsledare. 

Planeringsdagen kommer att hållas den 24-25 mars 2023 i Stockholm. 

Beslut tas att doktorander ska få max 1000:- i ersättning mot kvitto och ifylld blankett då de 

deltar på doktorandseminarier.  

Annonsering i Ventilen ska samordnas i samband med kongressen.  

 

§ 154. Kommunikation hemsidan 

Hemsidan uppdateras löpande. 

 

§ 155. Nationellt och internationellt arbete.  

Beslut tas att avvakta med att Rf AnIva ska bli fullvärdiga medlemmar i WFCCN. 

Rapport från neonatalföreningen angående NAG i hud mot hud där en nationell riktlinje 

angående obruten kontakt vid födsel ska tas fram.  

Nätverket i perioperativ hypotermi startas upp och kommer nu vara ett nätverk inom Rf 

AnIva.  

 

§ 156. Remisser och yttranden  

Inget aktuellt 

 

§ 157. Stipendier  

Medlemsstipendierna för hösten 2022 beslutas att utdelas till Josefin Lundström som erhåller 

7500:-, Sara Åkerman 10000:-, Ulrika Olsson 10000:-.  

Sara Eklind har skickat in kvitto och får 4400:-. 

 

§ 158. Kommande kompetensutveckling 
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Rf AnIva representerar på CISA kongressen digitalt med en styrelsemedlem. 

 

§ 159. Nästa AU 

3 november kl.20.00 

 

§ 160. Nästa styrelsemöte 

11november kl. 12-17 och 12 november kl. 9-13 i Vårdförbundets lokaler i Stockholm 

 

§ 161. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022    Lotta Johansson     /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

  


